
 

عإكداد:   ا. مُادة ادَز

ف الخيشئت الاحخماكُت  :حلٍس

 . هي كملُت جفاكل جخم مً خللها جحىٍل الفسد مً وائً بُىلىجي إلى وائً احخماعي  

  هي كملُت حللم ألن الفسد ًخللم  مىر الىالدة أزىاء جفاكله مم بُئخه الاحخماكُت كاداث أطسجه ومجخمله

 في اإلاجخمم .  
ً
 حتى ًصبح كظىا

  ًصبحىا أكظاء زاشدًً في هي كملُت ًىدظب ألاػفاٌ مً خاللها الخىم الخللي والظبؽ الراحي حتى

 .مجخملهم

 حىاهب الخيشئت :

 ًلىم كلى طبؽ الفسد كً فلل هثير مما ًسغب.  

 د. ُدصجب  له كلى أن ًخللم هُف ًحلم ما ًٍس

ف بازطىهص   للخيشئت: حلٍس

 ألاخالكُت كىد ألاهماغ اللللُت واللاػفُت و هي كملُت حللُم حلخمد كلى الخللين واإلاحاواة والخىحد مم

 .ألاػفاٌ والساشدًً

 لى إدماج الثلافت في وظم الصخصُتهي كملُت تهدف إ . 

  واإلاهىتهي كملُت مظخمسة جبدأ مىر اإلاُالد داخل ألاطسة وحظخمس في اإلادزطت وجخأزس بجماكت السفاق 

 :الخيشئت الاحخماكُت في ؤلاطالم

  . حث إلاسالم على اخحيار الشريك الصالح ألهمية العامل الىراثي 

  ويؤكد إلاسالم على أهمية املؤثرات البيئية وثفاعلها مع العىامل الىراثية في ثكىين شخصية الفرد وثحدًد

 سلىكه.

  . ثحمل الىالدًن واملعلمين مسؤولية الحنشئة والتربية إلاًماهية 

 . الححلي باملكارم ألاخالقية 

  .الاهحمام بالتربية النفسية وجعليم السلىك السىي 

  .الاهحمام بالتربية الاجحماعية التي ثركز على القيم 

 



 

 

 ٍت في دزاطت الخيشئت الاحخماكُت:الاججاهاث الىـس 

 :الاججاه البىائي الىؿُفي .1

 :؟ مثل جالىىث بازطىهص للمجخمم الخيشئت الاحخماكُتوللملُت  للمجخممهُف ًىـس كلماء هرا الاججاه 

اهه وظم مىىن مً كدة أوظاق فسكُت بُنها جسابؽ فدظهم في جحلُم الخىاشن والاطخلساز في اإلاجخمم . وأي  

 ًؤدي إلى الخغُير في ألاوظاق الفسكُت ألاخسي .حغُير في واحد مً هره ألاوظاق الفسكُت 

 مثاٌ )ألاوظاق هي الاكخصادًت , الظُاطُت , التربىٍت وأي حغُير في واحد منها ًؼلب حغير في ألاخسي(

 الخيشئت الاحخماكُت:

أنها إحدي حىاهب اليظم الاحخماعي ألن فهم أي وظم فسعي ًخؼلب دزاطخه مً خالٌ كالكخه باألوظاق  

  الفسكُت ألاخسي . 

ي وجىاشهه ألن الفسد أزىاء كلى البىاء الاحخماع ًىـس هرا الاججاه إلى الخيشئت الاحخماكُت أنها جلىم باإلاحافـت 

كملُت الخيشئت ًخلسض للملُاث كدة مً الظبؽ والامخثاٌ التي حظاكده كلى الخىافم مم اإلاجمىكت التي ًيخمي 

 إليها . وذلً ًؤدي إلى الخىاشن الاحخماعي. 

 لىؿُفي ًفترض وحىد حلاكد بين أوظاق اإلاجخمم اإلاخخلفت .إن الخحلُل البىائي ا

 مثاٌ )اللالكت بين ألاطسة ومظئىلُتها في الخيشئت وبين ألاوظاق الاكخصادًت والخللُمُت والصخُت. (

 الاحخماكُت مً وحهت هـس بىائُت: الهدف ألاطاس ي للخيشئت

لرلً فهي جسهص كلى  الجىاهب الاحخماكُت للخيشئت التي ، اإلالاًير واللىاهين الاحخماكُت هي الخىافم بين ألافساد وبين

 مم مجخملهم دون شلى 
ً
 .ز بالصساق أو الخىجس لخىافلهم مم زغباث اإلاجخممججلل ألافساد ًخىافلىن جللائُا

 

 

 



 

 الاججاه الخفاكلي السمصي  .2

 .زاًذ مُلص –حىزج مُد  –زلص هىلي حشا  :السمصي مً أهم زواد الاججاه الخفاكلي 

 حُث ًسوا:

  .ت في بىاء شخصُت الفسد  أن الخيشئت الاحخماكُت هي حجس الصاٍو

  . أن اطؼساب الصخصُت ٌلىد إلى مسحلت الؼفىلت وما حلسطذ له مً إطساباث 

 جحلُم الخىاشن بين هصواث الفسد وزغباث اإلاجخمم.  هي وؿُفت الخيشئت 

 الخيشئت حلد إحدي حىاهب اليظم الاحخماعي. 

 م هلل الل ُم واللاداث الخيشئت حظاكد كلى اإلاحافـت كلى البىاء الاحخماعي بالخفاكل الاحخماعي كً ػٍس

 لألفساد . 

خه  :كسض حىزج مُد لىـٍس

 .الىالدًً وألاصدكاء مً هفع اإلاجخمم هم الرًً ًىىهىن الصخصُت للفسد  

  ً  مً خالٌ الخفاكل مم اإلاجخمم وخاصت ألاطسة ٌظخؼُم الفسد فهم وإدزان آلاخٍس

 ت للخفاكل الاحخماعي. اللغت مً اللىامل ألاطاطُت التي حظاكد كلى خلم الصخصُت الاحخماكُت ووطُل 

  فهم ما ًؼلبه مىه بدأ في اطخخدامها ٍو مم همى الؼفل جبدأ فىسة الخؼأ والصىاب في الىطىح ٍو

 اإلاجخمم.

  ألن الصخصُت جخأزس بخبراث الؼفىلت التي جحدر في  اث للخيشئت جحدر في الؼفىلت ,ملـم الخأزير

 ألاطسة. 

 . ألاطسة حلخبر أٌو مً ًؤزس في شخصُت الؼفل 

 م كملُت الخفاكل الاحخماعي مفه ىم الفسد للرهىزة وألاهىزت ومياهخه في مخخلف ألاوطاق ًؼىز كً ػٍس

 مثاٌ )فهم دوز ومياهت ألاب , ألام , الصوحت , الابً , الخلمُر . (  والخيشئت الاحخماكُت.

 

 

 

 



 

 :الاججاه ألاهثروبىلىجي .3

 ت أن أه م خصائص اإلاجخملاث ؤلاوظاهُت هي كدزتها كلى حفف الثلافت وهللها ًؤهد أصخاب الىـٍس

 كبر الخيشئت. مً حُل الى آخس

  ت بأن كملُت  الخيشئت كملُت جللائُت مً الؼفل لثلافت اإلاجخمم اإلاحُؽ به.   ًسي أصخاب الىـٍس

 هدظابه  لثلافت اإلاجخمم مً خالٌ اإلاىاكف التي ًخلسض لها في ػفىلخه.ا 

  ًالحف أن اللالكت بين الخيشئت الاحخماكُت والثلافت كالكت جبادلُت ألن أطالُب الخيشئت جخأزس باللُم

 الظائدة لدي الفسد وكد جىىن هره اإلالخلداث ؿاهسة أو مظخترة. 

  :الفسق بين الخيشئت والثلافت

 خس.لافت في ألافساد وهللها مً حُل ل حلمل كلى غسض الث :الخيشئت 

 هي التي جحدد أطالُب الخيشئت اإلاخبلت في اإلاجخمم. : الثلافت 

ألاطسة الظلىدًت والخغيراث التي حلسطذ لها بحىم خسوج اإلاسأة لللمل في جيشئت أبىائها , فاإلاسأة بحىم )  مثاٌ :

 خمم الري حىلها فتربُتها جخخلف كً اإلاسأة الغير كاملت.(إجصالها باإلاج

ت الخللم .4  :هـٍس

 ألنها: ٌلخبر الاججاه الخللُمي الاحخماعي أن كملُت الخيشئت بحد ذاتها كملُت حللم

  .في الظلىن هدُجت الخلسض لخبراث وممازطاث ملُىت 
ً
 وحلدًال

ً
 جخظمً حغُيرا

 ألاطالُب اإلالسوفت في جحلُم الخللم طىاء وان  مؤطظاث الخيشئت حظخخدم أزىاء كملُت الخيشئت بلع

 بلصد أو بدون كصد. 

 ( لم الفسد بلع ألامىز مً خالٌ مشاهدة والدًه وجلالُدهم) حل مثاٌ

  ت الخللم ـهجخميز  نها جؼىزث مً اإلالمل اإلاخبري ومً الخجازب اإلاظبىػت. بالدكت ألٍس

  ت في  في جفظير اإلاىاكف تجفظير اإلاىاكف البظُؼهجخذ الىـٍس
ً
 الاحخماكُت اإلاللدة.  غير أنها حغيرث هثيرا

  ت الخللم والىاحُت الاحخماكُت والدكت في اإلاىهج والخفظير . فيها مما ًجللها كلى إبداق في اإلاصاوحت بين هـٍس

  حاهب هبير مً الاهمُت.

 



 

 :الخيشئت الاحخماكُت أشياٌ

 :ملصىدة

م:  .ظب ملاًيرها وزلافتهاحهخللُم الؼفل اللغت , آداب الخدًث  :اإلادزطت -ألاطسة  كً ػٍس

 :غير ملصىدة

م  أهمها: خالٌ كدة أمىز  مًكملُت الخيشئت  وغيرها مً اإلاؤطظاث التي حظهم في، ؤلاكالم وطائل -اإلاسجد :كً ػٍس

 .واإلالاًير وألادواز, والاطتهالن. وؤلاهخاج اهدظاب كاداث مخصلت باللملو أًظا  حللُم الفسد اإلاهازاث وألافياز 

 :الىؿائف وألاهداف التي جؤديها كملُت الخيشئت للمجخمم

 الخفاؾ كلى الىـام الاحخماعي : -1

 .ممإًجاد هـام في اإلاجخ خهوؿُف –

 مً الخصسف كلى  –
ً
م الخيشئت وهرا ًجلل اإلاجخمم ٌلمل بظالطت وظبُت بدال جىـُم الظلىن كً ػٍس

 حظب هصواتهم.

 ابت الفظُىلىحُت اللظىٍت. طخجالىـم حلمل كلى حلدًل الا  –

 بب وحىد هـام (ظ) ؤلابخلاد كً ألافلاٌ اإلاحسمت وذلً ب مثاٌ

  -ظابه اللىاصس الثلافُت للجماكت:دهاطمان اطخمساز اإلاجخمم ب -2

ت اإلاجخمم . جلىم الخيشئت بىلل الثلافت وذلً الطخمس  –  اٍز

 "    بخللُم الفسد كلى الاطخفادة مً اإلالسفت التي اهدشفتها ألاحُاٌ . –

) آلان لِع كلى ؤلاوظان أن ًىدشف هُفُت اطخخدام الىاز ألن هره ابخيازاث هللذ إلُىا مً خالٌ  مثاٌ

 الخيشئت.(

 اللدًد مً اللاداث والخلائم واإلاهازاث اإلاىحىدة في اإلاجخمم .هلل  –

 

 



 

 -غسض الؼمىح في الىفع : -3

 غسطها كلى حظب وطم الفسد .

 (اإلاجخملاث البدائُت حغسض في أبىائها حب اللخاٌ والثأز والفسوطُت مثاٌ )

 غسض الهىٍت اللىمُت : -4

م حللُمه لغت الجماكت وكاداتها وجلالُدها مً   احخماكُا ًًمثل مجخمله كً ػٍس
ً
وؿائفها أن ججلل الفسد وائىا

 وؤلاشساف كلى طلىهه .

 جحلُم مبدأ الخىُف للفسد: -5

حاٌو أن  ،ٌلخبر الخىُف زهيزة أطاطُت مً زوائص الخيشئت فاإلوظان ًىاحه هثير مً اإلاؤزساث الخازحُت والداخلُت ٍو

خصصها لخاحخه ومخؼلباجه أو ًخىُف ملها .    ًىُفها ٍو

حخماكُت في اوكملُت الخىُف كىدما جىىن مخفلت مم حاحاث الفسد ومؼالب الجماكت فئنها جىىن كملُت فسدًت و 

 هفع الىكذ . 

 :حللم ألادواز الاحخماكُت -6

 للمساهص وألادواز التي ٌشغلها الفسد
ً
 خاصا

ً
ت اإلاجخمم فُجب وطم جىـُما وهي جخخلف  للمحافـت كلى اطخمساٍز

 وزلافت اإلاجخمم .  –اإلاهىت  –الجيع  –بئخخالف الظً 

  (خس اإلاسأة كد حشغل مسهصا كد ٌشغله السحل في هـام زلافي آ مثاٌ )

 :اللىامل اإلاؤزسة في الخيشئت

 الللُدة 

  البِئت   

 الىطم الظُاس ي 

 الىطم الاكخصادي 

 اإلاظخىي الخللُمي 

 


